“ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
Δ΄ Πρόσκληση: Άνω των 50 εργαζομένων
Με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Διαρθρωτικής
Προσαρμογής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή
«Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων» και
επιχειρεί την κατάρτιση του προσωπικού σε διαθρωτικές αλλαγές, προκειμένου να επιτευχθούν
η διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία
παραγωγής.
Τα προτεινόμενα σχέδια εστιάζουν σε:
9 βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων,
9 βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
9 ενίσχυση της εξωστρέφειας,
9 ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των
επιχειρήσεων και των απειλούμενων εργαζομένων,
9 βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης
μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής,
9 αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων
για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων διαρθρωτικών προσαρμογών.
Στους δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που:
9 Έχουν ιδρυθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
9 Απασχολούν πάνω από 50 άτομα.
9 Δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008.
9 Έχουν έδρα και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος
προγράμματος καλούνται να υλοποιήσουν τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής,
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή
προσωπικού.
2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επενακατάρτιση του προσωπικού.
Το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο και στις δαπάνες κατάρτισης προβλέπεται αμοιβή για
τους εργαζόμενους και αποζημίωση για την εταιρία.

Επισημαίνεται επίσης ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση από το πρόγραμμα δεν θα πρέπει
να οδηγεί το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν κατά την περίοδο
1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 σε επίπεδο υψηλότερο του ορίου του κανόνα de
minimis.
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